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Tendinţele nunţilor din 2023 au fost promovate la 

expo NUNTA DE LA A LA Z 

Organizatorii au pregătit pentru cuplurile care urmează să 
se căsătorească o gamă variată de produse și servicii de 
calitate, de la A la Z: sisteme de sunet, lumini și scenă pentru 
artiști, aranjamente / accesorii și decoruri florale naturale și 
artificiale / alte aranjamente pentru diferite evenimente și 
petreceri, 360 video booth, rochii de mireasă / costume de 
mire, oglinda foto, rochii de gală, invitații, sticle și borcănele 
de nuntă, mărturii și pungi cadou, cutii prăjituri și alte 

accesorii, prăjituri, torturi, arcade 
florale etc.  
    Evenimentul poate să devină o 
experiență unică și de neuitat pentru 
invitați prin ecranele LED, unde pot fi 
redate efecte de lumini, materiale 
foto, video sau chiar filmarea live a 
nunții. La ediția din acest an au 
participat 17 expozanți din industria 
nunților.  

Expo ”Nunta de la A la Z” 2023 a avut anul acesta porțile deschise pentru viitorii miri în perioada 
10 – 12 februarie în galeria centrului comercial Baia Mare Value Centre. Evenimentul a fost 

organizat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș în parteneriat cu Baia Mare Value Centre.  
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ADISS SA - 30 de ani de activitate 

Teuton Nord SRL - 25 de ani de ani de activitate 

De 30 de ani, compania ADISS pune umărul la 
cele mai ambițioase proiecte din țară. Cunoaște 
provocările românești din domeniul apei și e 

mereu pregătită să le întâmpine. Încurajează un 
mediu de lucru bazat pe colaborare și ajutor 
reciproc, iar împreună cu clienții și partenerii 
companiei încearcă permanent să ridice 
standardele industriei.  

În semn de apreciere pentru cei 30 de ani de 
activitate ai ADISS, companie membră a 
Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, 
președintele Florentin-Nicolae Tuș a oferit în 
data de 16 februarie 2023 o diplomă de 

excelență domnului Cristian Raț, acționar 
majoritar ADISS, companie manageriată de 
doamna director general Eniko Dancoș.  

Adiss este compania românească de inginerie 
specializată în domeniul tratării și epurării apei, 

care oferă clienților viziunea de a proiecta 
soluții sustenabile și determinarea de a le 
construi. Anii de pionierat în domeniul apei au 
învățat echipa ADISS că este nevoie în egală 
măsură de responsabilitate deplină și execuție 

impecabilă pentru a valorifica cea mai prețioasă 
resursă a umanității. 

Teuton Nord SRL, companie membră a Camerei de 
Comerț și Industrie Maramureș, a aniversat, în 6 
februarie, 25 de ani de activitate. 

În semn de apreciere față de această afacere 
viabilă și solidă definită de un management 
profesionist - coordonat de dl. administrator Valentin 
Păcurar și de Bogdan Păcurar, continuator al afacerii 
- președintele organizației noastre, Florentin-Nicolae 

Tuș a acordat azi conducerii Teuton Nord SRL o 
diplomă de excelență.  

Firma TEUTON NORD SRL din BAIA MARE a fost 
înființată în februarie 1998 și este recunoscută 
pentru calitatea produselor comercializate: vopsele 

lavabile, lacuri si tencuieli, amorse, pigmenți, adeziv 
tip aracet, prenadez, grafit, ș.a.  

Teuton Nord SRL este și o companie de top a 
județului Maramureș, cu un bogat portofoliu de 
activitate. 

La mulți ani, Teuton Nord SRL! 

Misiunea ADISS: De a contribui la viitorul 
sustenabil al comunităților din România prin 
rezolvarea provocărilor din domeniul apei. 

Echipa ADISS este gata de orice provocare de 
inginerie a apei, de la A la Z.  

La mulți ani, ADISS SA!  
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RELAȚII EXTERNE C.C.I. MARAMUREȘ - C.C.I. A REPUBLICII MOLDOVA  

S-a semnat acordul de parteneriat pentru a III-a ediție a expoziției 

”Republica Moldova prezintă” 

La începutul lunii februarie, s-a 

semnat acordul de parteneriat 

pentru organizarea în municipiul 

Baia Mare, în luna septembrie, a 

celei de-a III-a ediții a expoziției 

”Republica Moldova prezintă” în 

cadrul evenimentului ”Rivulus 

Dominarum” – expoziție de bunuri 

de larg consum a Camerei de 

Comerț și Industrie Maramureș 

(C.C.I. MM).  

La invitația Camerei de Comerț și 

Industrie a Republicii Moldova, o 

delegație a C.C.I. Maramureș a 

participat în perioada 31 ianuarie - 3 

februarie a.c., în Republica 

Moldova, la o serie de evenimente 

economice organizate cu prilejul 

celei de-a XX-a ediții a expoziției 

naționale ”FABRICAT ÎN 

MOLDOVA”.  

Ceremonia oficială de inaugurare 

a expoziției a avut loc în 1 februarie 

2023. Cu acest prilej, cei doi 

președinți ai organizațiilor camerale 

– Florentin-Nicolae 

Tuș și Sergiu Harea, 

au semnat Acordul 

cadru de parteneriat 

care are ca scop 

realizarea celei de a 

III-a ediții a 

Salonului 

“Republica Moldova 

Prezintă”, în cadrul 

expoziției “Rivulus 

Dominarum”. În 

discursul său, Florentin-Nicolae Tuș 

și-a exprimat convingerea că și 

ediția din acest an a expoziției 

”Republica Moldova prezintă” va 

reuni un număr semnificativ de 

agenți economici de peste Prut.  

De asemenea, peste 120 de 

antreprenori din Republica Moldova 

și România au participat la Forumul 

de afaceri Republica Moldova-

România, organizat în cadrul celei 

de-a XX-a ediții a Expoziției 

naționale „Fabricat în Moldova” 

2023. La această acțiune a fost 

prezentă și o delegație de la 

Consiliul Județean Maramureș, 

condusă de vicepreședintele Radu 

Trufan.  

Și învățământul dual a fost 

promovat în cadrul programului 

Expoziției naționale „Fabricat în 

Moldova”. A fost semnat proiectul 

de Parteneriat Educațional 

„Perspective noi în învățământul 

tehnologic. Învățământul 

Preuniversitar Dual” între Camera 

de Comerț și Industrie a Republicii 

Moldova, Inspectoratul Școlar 

Județean Maramureș și Camera de 

Comerț și Industrie Maramureș. 

La Chișinău au mai avut loc 

întâlniri de afaceri incluse într-un 

forum, prezentări de companii și 

conferințe pe teme de interes în sfera 

cooperării comercial-economice. În 

cadrul întâlnirilor prevăzute în 

program, președintele Camerei de 

Comerț și Industrie Maramureș a 

mai purtat discuții și cu Cristian-

Leon Țurcanu, ambasadorul 

României în Republica Moldova.  
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Camera de Comerț și Industrie Maramureș 

consolidează relațiile parteneriale cu Filiala Ungheni a 

Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și 

Zona Economică Liberă “Ungheni-Business”.  

În cadrul programului delegației din Republica 

Moldova, președintele C.C.I. Maramureș, Florentin-

Nicolae Tuș, s-a întâlnit în 3 februarie cu omologii de la 

Filiala Ungheni a C.C.I.R.M. și Zel Ungheni. După 

prezența acestora la misiunea economică desfășurată în 

urmă cu două luni în Baia Mare, s-au purtat noi discuții 

Delegație din Republica Dominicană, la C.C.I. Maramureș  

Președintele Camerei de 
Comerț și Industrie 
Maramureș, dl. Florentin-
Nicolae Tuș, a primit în 13 
februarie 2023, la sediul 
organizației, vizita unei 
delegații din Republica 
Dominicană, însoțită de 
dl. Silviu Zetea, 
vicepreședinte la Camera 
de Comert si Industrie 
Satu Mare și creator al 
Brandului „ZETEA”.  

Discuțiile au avut loc între 
conducerea organizației camerale și 
domnii Lic. Erodis Fernelis Diaz, 
director executiv al Consiliului de 
coordonare pentru zona specială de 
dezvoltare a frontierei și Dr. Erickson 
Taveras C., consilier în cadrul 
Parlamentului din Republica 
Dominicană și administrator general 
al KALIMBHU Caribbean SRL.  

Discuții despre oportunități de business la Z.E.L. Ungheni 

RELAȚII EXTERNE C.C.I. MARAMUREȘ - C.C.I. A REPUBLICII MOLDOVA  

de oportunități de business între cele două regiuni, de 

această dată la sediul Zel Ungheni. La întâlnire a 

participat și o delegație de la Consiliul Judetean 

Maramureș, care dorește o înfrățire cu Consiliul Raional 

Ungheni.  

Zona Economică Liberă “Ungheni - Business” se află 

la intersecţia celor mai importante căi rutiere, care leagă 

ţările din UE și CSI, cu care Moldova are semnate 

acorduri de liber schimb. Oraşul Ungheni reprezintă un 

nod important de cale ferată şi posturi vamale (pe cale 

rutieră postul vamal Sculeni şi feroviară post vamal 

Ungheni-Cristeşti). Datorită și facilităţilor fiscale și 

vamale pe care le oferă legislaţia Republicii Moldova 

pentru zonele libere, investitorii beneficiază de un 

spectru larg de privilegii pentru derularea afacerilor 

între pieţele de vest şi est. Zona Economică Liberă 

“Ungheni - Business” reprezintă una dintre cele mai 

atractive zone libere ale Republicii Moldova, proiectele 

economice având șanse reale de succes.  

Florentin-Nicolae Tuș i-a asigurat pe partenerii din 

Ungheni de întreaga deschidere de colaborare a 

organizației camerale din Maramureș în vederea 

derulării de noi acțiuni comune în sprijinul mediului de 

afaceri din județul nostru și Raionul Ungheni, mesaj 

reiterat de altfel și în cartea de oaspeți a Zel Ungheni. 

În cadrul întâlnirii au fost 
prezentați câțiva indicatori 
economici ai județului Maramureș 
relevanți pentru oportunitățile de 
afaceri din zona noastră. Delegația 
din Republica Dominicană este 
interesată să creeze punți de 
legătură între cele două regiuni care 
să genereze pe viitor relații 
parteneriale și de  cooperare 
comercial-economică. A fost adusă în 

atenția organizației 
camerale Legea 12-21, 
obiectivul general al 
acestei legi fiind 
promovarea investițiilor 
private cu facilități pentru 
stimulente fiscale și 
crearea de locuri de 
muncă în toată zona de 
frontieră. 
     Aflați mai multe 
informații despre această 

lege și date de contact ale Consiliului 
Coordonator Zona Specială de 
Dezvoltare a Frontierei (CCDF) 
Republica Dominicană: Web: 
www.ccdf.gob.do, Telefon: (809) 475
-3932, E-mail: 
evaluaciondeproyectos@ccdf.gob.do, 
Facebook: @CCDFRDO, Twitter: 
@CCDFRDO, Adresă: C/ Hoja Ancha 
#21, Alameda Oeste, Santo Domingo 
Oeste R.D.  

http://www.ccdf.gob.do
mailto:evaluaciondeproyectos@ccdf.gob.do
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PARTENERIAT EDUCAȚIONAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL  

Inspectoratul Ș colar Judet ean 
Maramures , Camera de Comert  s i 
Industrie Maramures  s i Camera de 
Comert  s i Industrie a Republicii 
Moldova au semnat proiectul de 
parteneriat educat ional cu 
participare internat ionala  
”Perspective noi î n î nva t a ma ntul 
tehnologic”, aplicat pe 
î nva t a ma ntul preuniversitar dual. 
Documentul a fost semnat de 
partenerii moldoveni sa pta ma na 
trecuta  î n cadrul delegat iei 
efectuata  de pres edintele 
C.C.I. Maramures , 
Florentin-Nicolae Tus , la 
Chis ina u, cu prilejul 
expozit iei nat ionale 
”Fabricat î n Moldova”. Un 
exemplar din documentul 
semnat a fost î nma nat azi 
conducerii Inspectoratului 
Ș colar Judet ean 
Maramures , domnului 
Mihai Pop, inspector 
s colar general.  
I nva t a ma ntul dual este o 

forma  de organizare a 
î nva t a ma ntului profesional s i 
tehnic, care se desfa s oara  pe baza  
de contract s i are urma toarele 
caracteristici specifice: 
a) Este organizat, î ntr-un cadru 

unitar, de ca tre unita t ile de 
î nva t a ma nt la solicitarea 
operatorilor economici sau a 
structurilor asociative interesate, 
cum ar fi camere de comert , 
asociat ii patronale de ramura  s i 
parteneri de practica ; 
b) Asigura  o ruta  de educat ie s i 

formare profesionala , organizata  
pe baza  de parteneriat s i conform 
unor contracte individuale de 
prega tire practica  î ncheiate cu 
operatori economici care î s i asuma  
ca responsabilitate principala  
prega tirea practica  a elevilor; 
c) Operatorii economici asigura  

prega tirea practica  a elevilor, 
bursa , cel put in la nivelul celei 
acordate din fonduri publice 
pentru î nva t a ma ntul profesional s i 

alte cheltuieli pentru formarea de 
calitate a elevilor.  
d) Șe bazeaza  pe un parteneriat 

extins, asigura nd colaborarea 
dintre unita t ile de î nva t a ma nt 
partenere, autorita t ile publice 
centrale s i locale s i mediul 
economic s i asociativ.  
I nva t a ma ntul dual î ndeplines te 

urma toarele cerint e: 
a) I ncheierea contractului de 

parteneriat î ntre unul sau mai 

mult i operatori economici sau î ntre 
structuri asociative/un consort iu 
de operatori economici, unitatea de 
î nva t a ma nt s i unitatea 
administrativ-teritoriala  pe raza 
ca reia se afla  unitatea s colara , 
contract care stabiles te condit iile 
de colaborare, drepturile s i 
obligat iile pa rt ilor, precum s i 
costurile asumate de parteneri; 
b) I ncheierea contractului 

individual de prega tire practica  
dintre elev, respectiv pa rintele, 
tutorele sau sust ina torul legal al 
elevului minor, operatorul 
economic s i unitatea de 
î nva t a ma nt, contract care 
stabiles te drepturile s i obligat iile 
pa rt ilor.  
Printre activita t ile propuse î n 

proiect se rega ses te dezbaterea 
”Perspective noi î n î nva t a ma ntul 
tehnologic – I nva t a ma ntul 
preuniversitar DUAL”. Aceasta se 
va organiza î n mediul online de 

ca tre Inspectoratul Ș colar Judet ean 
Maramures  î n parteneriat cu 
Camera de Comert  s i Industrie 
Maramures , Camera de Comert  s i 
Industrie a Republicii Moldova s i 
Giz Country Office Moldova, ava nd 
ca invitat i reprezentant i ai 
operatorilor economici, unita t ilor 
de î nva t a ma nt profesional s i tehnic 
s i ai UAT-urilor, cu scopul 
promova rii î nva t a ma ntului 
preuniversitar dual, respectiv a 

califica rilor de nivel 3 s i 4 
doba ndite prin aceasta  
forma  de s colarizare, a 
legislat iei î n domeniu s i a 
beneficiilor pentru elevi, 
unita t ile de î nva t a ma nt 
profesional s i tehnic, 
unita t ile administrativ 
teritoriale s i operatorii 
economici implicat i.  
Pentru consilierea s i 
orientarea profesionala  a 
absolvent ilor de 
gimnaziu, Inspectoratul 
Ș colar Judet ean 
Maramures  î mpreuna  cu 

unita t ile de î nva t a ma nt profesional 
s i tehnic î s i propune sa  realizeze 
mai multe act iuni, printre care 
organizarea de î nta lniri zonale, fat a  
î n fat a , î ntre reprezentant ii 
unita t ilor de î nva t a ma nt I PT, 
operatorii economici parteneri, 
reprezentant i ai CLDPȘ 
Maramures , elevi de gimnaziu s i 
reprezentant i ai pa rint ilor.  
Responsabilitatea Camerei de 

Comert  s i Industrie Maramures  î n 
acest proiect este de a asigura 
comunicarea de informat ii s i date 
statistice privind dezvoltarea 
economica  a judet ului Maramures , 
operatorii economici din judet  s i 
califica rile profesionale cerute pe 
piat a muncii; de a sust ine 
derularea activita t ilor prin 
implicare activa  s i de a promova 
activita t ile s i rezultatele prin 
mijloacele de comunicare legale, 
stabilite de comun acord cu 
partenerii. 

“Perspective noi în învățământul tehnologic” 



HERMES CONTACT 6  

ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM  

Ne bucurăm de buna colaborare 

interinstituțională pe care o avem 

cu Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență ”Gheorghe Pop de Băsești” 

al Județului Maramureș și vom 

susține, în baza rolului organizației 

noastre orice activitate de 

informare cu rol socio-economic 

care poate să vină în sprijinul 

mediului de afaceri.  

În acest context, am avut plăcerea 

de a răspunde afirmativ invitației de 

Sesiune de informare în domeniul securităþii la incendiu 
a organiza în colaborare cu 

Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență ”Gheorghe Pop de Băsești” 

al Județului Maramureș (condusă de 

inspector șef locotenent colonel 

Marian Pițiș) o sesiune de informare 

în contextul modificărilor legislației 

care reglementează activitatea de 

avizare-autorizare în domeniul 

securității la incendiu. Întâlnirea a 

avut loc în 27 februarie 2023, la 

Centrul de Instruire și 

Marketing ”Gheorghe 

Marcaș” al C.C.I. 

Maramureș și a fost 

destinată factorilor 

implicați în proiectarea și 

execuția construcțiilor 

(verificatori de proiecte/

experți tehnici, arhitecți, 

ingineri, proiectanți 

sisteme de securitate, etc). 

Menținerea climatului de 

siguranță la nivelul comunității și 

crearea culturii de securitate rămân 

principalele obiective ale 

Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență ”Gheorghe Pop de Băsești” 

al județului Maramureș și reprezintă 

elementele fundamentale ce susțin 

activitățile derulate permanent în 

sprijinul și pentru cetățeni.  

Începând cu data de  16 ianuarie a.c., Camera de 
Comerț și Industrie Maramureș a început o nouă sesiune 
de curs online CONTABIL, la care s-au înscris un număr 
de 15 persoane. 

Având în vedere ca programul de formare profesională 
s-a desfășurat online, mai multe persoane din diverse 
județe ale țării și-au exprimat dorința de a participa, 
pentru a se pune la curent cu informațiile din acest 
domeniu. 

Tematica abordată în cadrul acestui curs este: 
*Contabilitatea societăților comerciale - aspecte 
generale. Documente de eviență contabilă – întocmirea, 
completarea și înregistrarea documentelor primare; 
*Conținutul economic și funcția contabilă a conturilor; 
*Registrele contabile – completare, analiză și 
interpretare; *Balanța de verificare – intocmire, 
conținutul și funcțiile acesteia; *Evaluarea patrimonială – 
obiectivul și principiile evaluării; Bilanțul contabil – 
conținutul economic și juridic; *Întocmirea și 
transmiterea documentelor specifice; *Utilizarea 
calculatorului și a progamelor informatice specializate în 
domeniul contabilității. 

În urma examenului final, desfășurat în data de 14 
februarie 2023, absolvenții au obținut următoarele 
competențe: *Întocmirea/completarea documentelor 
primare; *Contarea operațiunilor patrimoniale; 
*Efectuarea de calcule specifice; *Completarea 
registrelor contabile; *Întocmirea balanței de verificare; 
*Evaluarea patrimonială; *Întocmirea bilanțului contabil; 
*Transmiterea documentelor specifice.  
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Începând cu data de 25 ianuarie a.c., Camera de 
Comerț și Industrie Maramureș a organizat cursul în 
sistem online, pentru ocupația “INSPECTOR ÎN 
DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ” (COD 
COR 325723).  

Cursul a fost organizat online, de luni până joi, și a fost 
susținut de către specialiști în domeniul securității și 
sănătății în muncă, inspectori în cadrul corpului de 
control al Inspectoratului Teritorial de Muncă 
Maramureș.  

La curs au participat 16 persoane din diverse domenii 
de activitate, care au susținut examenul final în data de 
20 februarie 2023, în urma căruia au obținut 
următoarele competențe: realizarea 
activităților de prevenire și protecție; 
stabilirea semnalizării de securitate și/
sau de sănătate la locurile de muncă; 
stabilirea mijloacelor materiale și 
tehnice necesare securității și 
sănătății în muncă; Criterii generale 
pentru evaluarea riscurilor; instruirea 
lucrătorilor în domeniul securității și 
sănătății în muncă; informarea 
lucrătorilor în domeniul securității și 
sănătății în muncă; prevenirea 
accidentelor de muncă și a 
îmbolnăvirilor profesionale; participarea la cercetarea 
evenimentelor care produc incapacitate temporară de 
muncă; verificarea respectării prevederilor legale în 
domeniul securității și sănătății în muncă; monitorizarea 
activităților de evacuare și intervenție în situații de 

ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM  

O nouă serie de curs, online „Inspector / Referent 
Resurse Umane a fost organizat în perioada  01 - 
16.02.2023 de Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș, împreună cu specialiști cu o vastă 
experiență în domeniul resurselor umane. 

Cursul este dedicat atât persoanelor care sunt deja 
angajate și doresc să se specializeze, cât și persoanelor 
care sunt în căutarea unui loc de muncă, existând 
oportunități noi de angajare și specializare prin cursurile 

Conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 92 
din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor, articolul 
23, alin. 4, „Pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind 
gestionarea deșeurilor, titularul unei activități, pentru 
care autoritatea competentă pentru protecția mediului a 
emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de 
mediu, are obligația să desemneze o persoana din 
rândul angajaților proprii sau să delege această obligație 
unei terțe persoane. 

Astfel, în perioada 06 - 16 februarie a.c., Camera de 
Comerț și Industrie Maramureș a organizat pentru o 
nouă grupă de persoane interesate, cursul ONLINE - 
“RESPONSABIL DE MEDIU” (COD COR 325710). 

   În urma absolvirii acestui curs, 
participanții au dobândit următoarele 
competențe: 
   - Aplicarea prevederilor legale 
privind protejarea mediului; 
   - Coordonarea programului de 
instruire a personalului; 
   - Gestionarea cerințelor legale de 
mediu; 
   - Elaborarea programului de 
monitorizare a factorilor de mediu; 
   - Monitorizarea factorilor de mediu; 
   - Supravegherea activității pentru 

prevenirea efectelor provocate de situațiile de urgență. 
La această serie de curs a participat un număr de 16 

angajați ai operatorilor economici din diverse județe, 
care au susținut examenul final în data de 23 februarie 
2023.  

autorizate, organizate de instituția camerală, pentru 
persoane din orice colț al țării. 

În urma absolvirii acestui curs, persoanele participante 
au obținut următoarele competențe: 

• Întocmirea documentelor de evidență a personalului; 

• Organizarea recrutării personalului; 

• Gestionarea documentelor de evidență a 
personalului; 

• Întocmirea registrului general de evidență a 
salariaților; 

• Întocmirea statului de plată pentru personalul 
angajat; 

• Administrarea bazei de date de evidență a 
personalului. 
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Redăm în cele ce urmează o scurtă 
informare referitoare la evoluția 
schimburilor comerciale bilaterale 
romano-americane pe anul 2022 
primită din partea Ambasadei 
României în Statele Unite ale Americii: 

În anul 2022 (ultimele date statistice 
disponibile) România a fost cel de-al 65
-lea partener comercial al SUA 
(scădere de o poziție în acest 
clasament, comparativ cu cel de la 
sfârşitul anului 2021) şi reprezintă 
0,097% din totalul schimburilor 
comerciale bilaterale.  

La export (i.e. exporturile româneşti 
în SUA) țara noastră s-a situat pe locul 
59 din 238 de țări şi teritorii autonome 
cu care SUA întrețin relații comerciale 
bilaterale (în urcare cu un loc în 
clasament, comparativ cu anul trecut şi 
devansând țări din regiune, precum 
Bulgaria, Lituania, Grecia, Serbia, 
Croația; de fapt, reprezintă al 17-lea 
partener al SUA din UE), iar la import 
(i.e. exporturile SUA către țara 

noastră), România a fost cel de-al 76-
lea partener comercial american (în 
cădere cu 6 poziții comparativ cu cea 
de la sfârşitul lui 2021). Din punct de 
vedere al balanţei comerciale, 
România se află pe locul 39 între 
partenerii comerciali cu care Statele 
Unite înregistrează deficit comercial (în 
urcare cu 3 poziții față de anul 2021). 

Scurt istoric: la nivelul anului trecut 
(2022), exporturile românești în SUA s
-au cifrat la 3,782 miliarde dolari 
(creştere de 29,5%, comparativ cu 2021 
şi record al relației bilaterale), 
importurile din SUA la 1,350 miliarde 
dolari (în scădere cu 4,6% comparativ 
cu 2021, nivel care reprezintă a doua 
valoare anuală pe relația bilaterală), 
volumul total al comerțului bilateral 
fiind de 5,132 miliarde dolari (creştere 
de 18,4% comparativ cu 2021 şi, de 
asemenea, record absolut al relației 
bilaterale), excedentul fiind de 2,432 
miliarde dolari în favoarea țării noastre 
(creştere de 61,6% față de anul 2021, 

de asemenea nivel istoric al relației 
comerciale bilaterale). 

Sumarizând - la nivel de 2 cifre 
tarifare - principalele grupe de mărfuri 
exportate de țara noastră pe piața 
americană (exporturi care depăşesc 
valoarea de 10 milioane dolari), în 
2022, au fost reprezentate de:   

• 85 - mașini și echipamente 
electrice (22,6% din totalul exporturilor 
româneşti, respectiv 856,4 milioane 
dolari, înregistrând o creştere de 18,7% 
comparativ cu 2021),  

• 84 - mașini și echipamente 
mecanice (13,9% din totalul 
exporturilor româneşti, respectiv 526,4 
milioane dolari, înregistrând o creştere 
de 33,5% comparativ cu 2021),  

• 40 - cauciuc și articole din cauciuc 
(9,4% din totalul exporturilor 
româneşti, respectiv 358,2 milioane 
dolari, înregistrând o creştere de 62,2% 
comparativ cu 2021),  

La sfârșitul lunii februarie a.c., la solicitarea agenților 
economici din diverse domenii și nu numai, a fost 
organizat cursul Noțiuni Fundamentale de Igienă, pe 
următoarele module:  

Modulul nr. 1 – Nivelul I – Instruirea managerilor, 
directorilor pentru asigurarea calității, șefilor de secție, 
de producție, etc., din unitățile cu profil alimentar și din 
unitățile de alimentație publică și colectivă. 

Modulul nr. 1 – Nivelul II – Instruirea operatorilor din 
industria alimentară și din unitățile de alimentație 
publică și a vânzătorilor din unitățile cu profil alimentar. 

Modulul nr. 1 – Nivelul III – Instruirea personalului de 
îngrijire din sectorul alimentar și din unitățile de 
alimentație publică și colectivă. 

Modulul nr. 2 –Nivelul I – Instruirea personalului care 
prestează servicii de curățenie  în unități de asistență 
medicală. 

Modulul nr. 2 –Nivelul II – Instruirea personalului care 
prestează servicii de curațenie în unități de colectivități 
de copii și tineri. 

Modulul nr. 2 –Nivelul III – Instruirea personalului care 
prestează servicii de curățenie în unități de cazare 
(hoteluri, moteluri, cabane, etc.). 

Modulul nr. 5 – Nivelul I – Instruirea personalului din 
unități care prestează servicii de tratament și machiaj 
cosmetic, epilare, frizerie, coafură și bărbierit, 
reglementate prin Ordinul nr. 1.136/2007 privind 
aprobarea normelor de igienă pentru cabinetele de 
înfrumusețare corporală 

Modulul nr. 5 – Nivelul II – Instruirea personalului din 
unități care prestează servicii de manichiură și 
pedichiură, reglementate prin Ordinul nr. 1.136/2007 
privind aprobarea normelor de igienă pentru cabinetele 
de înfrumusețare corporală. 

Modulul nr. 5 – Nivelul III – Instruirea personalului din 
unități care prestează servicii de piercing, tatuaj, 
micropigmentare, reglementate prin Ordinul nr. 
1.136/2007 privind aprobarea normelor de igienă pentru 
cabinetele de înfrumusețare corporală. 

La această serie de curs, au participat un număr de 
aproximativ 80 de persoane înscrise, care urmează să 
susțină examenul final, la sediul Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș. Certificatele de absolvire vor fi 
emise de către Direcția de Sănătate Publică Maramureș 
și au o valabilitate de 3 ani de la data emiterii.  

ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM  

EVOLUȚIA SCHIMBURILOR COMERCIALE BILATERALE 
DINTRE ROMÂNIA ȘI S.U.A. PE ANUL 2022 
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• 44 - lemn și articole din lemn 
(6,9% din totalul exporturilor 
româneşti, respectiv 262,5 milioane 
dolari, înregistrând o creştere de 48% 
comparativ cu 2021), 

• 73 - articole din fier sau oțel (5,8% 
din totalul exporturilor româneşti, 
respectiv 222,9 milioane dolari, 
înregistrând o scădere de 12% 
comparativ cu 2021), 

• 87 - vehicule, altele decât cele pe 
cale rulantă (4,4% din totalul 
exporturilor româneşti, respectiv 167,0 
milioane dolari, înregistrând o creştere 
de 12,3% comparativ cu 
2021), 

• 90 - instrumente de 
măsură și control (3,9% din 
totalul exporturilor 
româneşti, respectiv 149,7 
milioane dolari, înregistrând 
o creştere de 13,5% 
comparativ cu 2021), 

• 62 - articole de 
îmbrăcăminte, nu din cele 
tricotate sau croșetate 
(3,8% din totalul exporturilor 
româneşti, respectiv 145,0 
milioane dolari, înregistrând 
o creştere de 23,4% 
comparativ cu 2021), 

• 30 – produse farmaceutice (3,5% 
din totalul exporturilor româneşti, 
respectiv 135,1 milioane dolari, 
înregistrând o creştere de 358% 
comparativ cu 2021),  

• 94 - mobilă și articole de mic 
mobilier (3,4% din totalul exporturilor 
româneşti, respectiv 128,2 milioane 
dolari, înregistrând o creştere de 21,2% 
comparativ cu 2021), 

• 64 - încălțăminte (2,1% din totalul 
exporturilor româneşti, respectiv 79,4 
milioane dolari, înregistrând o creştere 
de 31,5% comparativ cu 2021), 

• 99 - diverse mărfuri neprecizate 
(1,9% din totalul exporturilor 
româneşti, respectiv 73,2 milioane 
dolari, înregistrând o creştere de 9,9% 
comparativ cu 2021), 

• 98 – articole clasificate special 
(1,2% din totalul exporturilor 
româneşti, respectiv 45,9 milioane 
dolari, înregistrând o creştere de 1,2% 
comparativ cu 2021), 

EVOLUȚIA SCHIMBURILOR COMERCIALE BILATERALE 
DINTRE ROMÂNIA ȘI S.U.A. PE ANUL 2022 

• 88 – aeronave și părți ale acestora 
(1,1% din totalul exporturilor 
româneşti, respectiv 44,8 milioane 
dolari, înregistrând o creştere de 
122,7% comparativ cu 2021), 

• 61 – articole de îmbrăcăminte, din 
cele tricotate sau croșetate (1,0% din 
totalul exporturilor româneşti, 
respectiv 41,4 milioane dolari, 
înregistrând o creştere de 10,7% 
comparativ cu 2021), 

• 39 – plastic și articole din plastice 
(0,9% din totalul exporturilor 
româneşti, respectiv 33,8 milioane 
dolari, înregistrând o scădere de 9,2% 
comparativ cu 2021),  

• 93 – arme și muniții (0,7% din 
totalul exporturilor româneşti, 
respectiv 27,1 milioane dolari, 
înregistrând o creştere de 7,9% 
comparativ cu 2021), 

• 42 – articole din pielărie și șelărie 
(0,7% din totalul exporturilor 
româneşti, respectiv 26,6 milioane 
dolari, înregistrând o creştere de 18,6% 
comparativ cu 2021), 

• 95 – jucării, jocuri și echipamente 
sportive (0,6% din totalul exporturilor 
româneşti, respectiv 24,2 milioane 
dolari, înregistrând o creştere de 32% 
comparativ cu 2021),  

• 15 – grăsimi de origine animală 
sau vegetală (0,3% din totalul 
exporturilor româneşti, respectiv 14,1 
milioane dolari, înregistrând o creştere 
de peste 24 de ori comparativ cu 
2021),  

• 28 – produse chimice anorganice 
(0,3% din totalul exporturilor 
româneşti, respectiv 13,5 milioane 

dolari, înregistrând o creştere de peste 
7 ori comparativ cu 2021),  

• 83 – produse diverse din metale 
de bază (0,3% din totalul exporturilor 
româneşti, respectiv 13,3 milioane 
dolari, înregistrând o creştere de 55,8% 
comparativ cu 2021),  

• 10 – cereale (0,2% din totalul 
exporturilor româneşti, respectiv 10,2 
milioane dolari, fără a înregistra livrări 
pe anul 2021),  

• 00 - restul produselor (3,4%, 
respectiv 129,7 milioane dolari). 

Sumarizând - la nivel de 2 cifre 
tarifare - principalele grupe de mărfuri 
importate de țara noastră din SUA 

(importuri care depăşesc 
valoarea de 10 milioane 
dolari), în 2022, au fost 
reprezentate de:  
• 85 - mașini și echipamente 
electrice (31,2% din totalul 
importurilor româneşti din 
SUA, respectiv 422,2 
milioane dolari, înregistrând 
o creştere de 118,9% 
comparativ cu 2021), 
• 84 - mașini și echipamente 
mecanice (13,2% din totalul 
importurilor româneşti din 
SUA, respectiv 179,1 milioane 
dolari, înregistrând o creştere 
de 28,2% comparativ cu 

2021), 
• 90 - echipamente și dispozitive 

optice, fotografice sau 
cinematografice, instrumente de 
măsură și control (8,8% din totalul 
importurilor româneşti din SUA, 
respectiv 119,6 milioane dolari, 
înregistrând o creştere de 10,6% 
comparativ cu 2021), 

• 93 – arme și muniții (7,8% din 
totalul importurilor româneşti din SUA, 
respectiv 106,5 milioane dolari, 
înregistrând o creştere de 112% 
comparativ cu 2021), 

• 87 - vehicule, altele decât cele pe 
cale rulantă (6,8% din totalul 
importurilor româneşti din SUA, 
respectiv 91,9 milioane dolari, 
înregistrând o scădere de 65,4% 
comparativ cu 2021), 

• 27 - combustibili minerali (6,5% 
din totalul importurilor româneşti din 

Continuare în pag. a 10-a 
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SUA, respectiv 88,8 milioane dolari, înregistrând o creştere 
de 43,5% comparativ cu 2021),  

• 88 - aeronave și părți din acestea (4,0% din totalul 
importurilor româneşti din SUA, respectiv 54,8 milioane 
dolari, înregistrând o scădere de 83,2% comparativ cu 2021), 

• 39 - plastic și articole din plastic (2,3% din totalul 
importurilor româneşti din SUA, respectiv 31,9 milioane 
dolari, înregistrând o creştere de 32% comparativ cu 2021), 

• 55 – fibre sintetice sau artificiale discontinue (1,9% din 
totalul importurilor româneşti din SUA, respectiv 26,3 
milioane dolari, înregistrând o creştere exponențială de 
peste 11 ori comparativ cu 2021), 

• 76 – aluminiu și articole din aluminiu (1,9% din totalul 
importurilor româneşti din SUA, respectiv 26,3 milioane 
dolari, înregistrând o creştere de 202% comparativ cu 2021), 

• 73 - articole din fier sau oțel (1,2% din totalul 
importurilor româneşti din 
SUA, respectiv 16,8 milioane 
dolari, înregistrând o creştere 
de 3% comparativ cu 2021), 

• 98 – articole clasificate 
special (1,0% din totalul 
importurilor româneşti din 
SUA, respectiv 14,2 milioane 
dolari, înregistrând o creştere 
de 3% comparativ cu 2021), 

• 30 - medicamente (1,0% 
din totalul importurilor 
româneşti din SUA, respectiv 
13,9 milioane dolari, 
înregistrând o scădere de 
15,6% comparativ cu 2021) şi  

• 00 - restul produselor (cu 
157,1 milioane dolari, 
reprezentând 11,7% din totalul produselor exportate de SUA 
în România). 

SUA a înregistrat la finele anului 2022 excedent comercial, 
pe relația cu România, la:  

◊ combustibili minerali  (+87,2 milioane dolari), 
◊ arme și muniții (+79,4milioane dolari), 
◊ fibre sintetice sau artificiale discontinue 

(+18,8milioane dolari), 
◊ aluminiu și articole din aluminiu (+18,7 milioane dolari), 
◊ aeronave și părți ale acestora (+10,0 milioane dolari), 
◊ diverse preparate alimentare (+8,7 milioane dolari), 
◊ metale de bază nespecificate (+7,2 milioane dolari), 
◊ diverse produse chimice (+7,0 milioane dolari), 
◊ băuturi alcoolice și non-alcoolice (+6,1 milioane dolari), 
◊ uleiuri esențiale și reziduuri (+6,0 milioane dolari), etc. 
Principalele 10 state destinatare pentru exporturile 

românești, la sfârşitul anului 2022, au fost:  
- Texas (cu 673,0 milioane dolari sau 17,7% din totalul 

exporturilor româneşti în SUA),  
- Carolina de Sud (cu 423,0 milioane dolari sau 11,1% din 

totalul exporturilor româneşti în SUA),  

- Pennsylvania (cu 226,0 milioane dolari sau 5,9% din 
totalul exporturilor româneşti în SUA),  

- Georgia (cu 225,0 milioane dolari sau 5,1% din totalul 
exporturilor româneşti în SUA),  

- New Jersey (cu 196,0 milioane dolari sau 4,3% din totalul 
exporturilor româneşti în SUA), 

- Michigan (cu 170,0 milioane dolari sau 4,5% din totalul 
exporturilor româneşti în SUA), 

- New York (cu 167,0 milioane dolari sau 4,4% din totalul 
exporturilor româneşti în SUA),  

- California (cu 136,0 milioane dolari sau 3,6% din totalul 
exporturilor româneşti în SUA),  

- Washington (cu 136,0 milioane dolari sau 3,6% din 
totalul exporturilor româneşti în SUA) şi  

- Tennessee (cu 123,0 milioane dolari sau 3,2% din totalul 
exporturilor româneşti în SUA). 

Principalele 10 state americane de proveniență pentru 
importurile în țara noastră, în 2022, au fost:  

   - New Hampshire (cu 171,0 
milioane dolari sau 12,6% din 
totalul americane în România),  
   - Massachussetts (cu 114,0 
milioane dolari sau 8,4% din 
totalul exporturilor 
americane în România), 
   - Texas (cu 102,0 milioane dolari 
sau 7,5% din totalul exporturilor 
americane în România), 
   - New York (cu 101,0 
milioane dolari sau 7,4% din 
totalul exporturilor 
americane în România),  
   - California (cu 91,0 
milioane dolari sau 6,7% din 
totalul exporturilor americane 
în România), 

- New Mexico (cu 59,0 milioane dolari sau 4,3% din totalul 
americane în România),  

- Tennessee (cu 51,0 milioane dolari sau 3,7% din totalul 
americane în România),  

- Iowa (cu 50,0 milioane dolari sau 3,7% din totalul 
exporturilor americane în România), 

- Florida (cu 41,0 milioane dolari sau 3,0% din totalul 
exporturilor americane în România) şi 

- West Virginia (cu 41,0 milioane dolari sau 3,0% din 
totalul americane în România). 

Trebuie menționată creşterea semnificativă a comerțului 
total al SUA, de 15,7% comparativ cu 2021, până la 5,311 
trilioane dolari. Exporturile americane au crescut cu 17,6%, 
până la 2,065 trilioane dolari, în timp ce importurile au 
înregistrat şi acestea o creştere de 14,6%, până la 3,246 
trilioane dolari.  

Principalii 5 parteneri ai SUA în 2022 au fost (după 
valoarea totală a schimburilor comerciale) Canada, Mexic, 
China, Japonia şi Germania. Deficitul comercial a fost de 
1,182 trilioane dolari, în creştere cu 9,6% de la 1,078 
trilioane dolari, înregistrat în 2021.  

Urmare din pag. a 9-a 
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Acte normative publicate în 

Monitorul Oficial FEBRUARIE 

● DECIZIE nr. 31 din 30 ianuarie 2023 
privind modificarea, pe baza indicelui de 
inflaţie stabilit la nivel naţional, a 
remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi 
conexe, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi 
b) din Metodologia privind stabilirea 
remuneraţiilor cuvenite titularilor drepturilor 
conexe pentru comunicarea publică a 
fonogramelor de comerţ prin intermediul 
serviciilor online sau mobile, prevăzută în 
Hotărârea arbitrală din 2 august 2011, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, prin Decizia directorului general al 
Oficiului Român pentru Drepturile de Autor 
nr. 232/2011 (M.O. nr. 114 din 
09.02.2023) 

● ORDIN nr. 220 din 9 februarie 2023 
privind modificarea Schemei de ajutor de 
stat pentru sprijinirea prin granturi pentru 
investiţii în retehnologizare acordate IMM-
urilor pentru refacerea capacităţii de 
rezilienţă, aferentă Programului operaţional 
Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 4 
- "Sprijinirea ameliorării efectelor provocate 
de criză în contextul pandemiei de COVID-
19 şi al consecinţelor sale sociale şi asupra 
pregătirii unei redresări verzi, digitale şi 
reziliente a economiei", prioritatea de 
investiţii 13i "Sprijinirea ameliorării 
efectelor provocate de criză în contextul 
pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor 
sale sociale şi pregătirea unei redresări 
verzi, digitale şi reziliente a economiei" 
obiectivul specific 4.1 - "Consolidarea 
poziţiei pe piaţă a IMM-urilor afectate de 
pandemia de COVID-19", acţiunea 4.1.1 
"Investiţii în activităţi productive", aprobată 
prin Ordinul ministrului investiţiilor şi 
proiectelor europene nr. 2.096/2022 (M.O. 
nr. 116 din 09.02.2023) 

● ORDIN nr. 172 din 8 februarie 2023 
privind modificarea şi completarea 
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală nr. 587/2016 
pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
formularelor utilizate pentru declararea 
impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire 
prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
(M.O. nr. 113 din 09.02.2023) 

● ORDIN nr. 938 din 7 februarie 2023 
pentru modificarea şi completarea 
Ordinului ministrului finanţelor, al 
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi 
administraţiei, al ministrului 
antreprenoriatului şi turismului şi al 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale 
nr. 2.167/2.474/1.535/280/2022 privind 

aprobarea Procedurii de implementare a 
Programului IMM INVEST PLUS pentru 
componentele: IMM INVEST ROMÂNIA, 
AGRO IMM INVEST, IMM PROD şi 
GARANT CONSTRUCT (M.O. nr. 113 din 
09.02.2023) 

● DECIZIA nr. 469 din 27 octombrie 
2022 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 
din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea 
şi combaterea evaziunii fiscal (M.O. nr. 
115 din 09.02.2023) 

● ORDIN nr. 165 din 7 februarie 2023 
pentru aprobarea modelului, conţinutului, 
modalităţii de depunere şi de gestionare a 
"Declaraţiei privind obligaţiile de plată a 
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi 
evidenţa nominală a persoanelor 
asigurate" (M.O. nr. 119 din 10.02.2023) 

● DECIZIA nr. 428 din 29 septembrie 
2022 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 
153^22 din Legea societăţilor nr. 31/1990 
(M.O. nr. 122 din 13.02.2023) 

● ORDIN nr. 398 din 6 februarie 2023 
privind modificarea punctului 2 subpunctul 
2.2 din Procedura de implementare a 
Programului pentru stimularea înfiinţării 
întreprinderilor mici şi mijlocii "Start-up 
Nation - ROMANIA", aprobată prin Ordinul 
ministrului antreprenoriatului şi turismului 
nr. 1.111/2022 (M.O. nr. 126 din 
14.02.2023) 

● GHID DE FINANȚARE din 1 
februarie 2023 privind modalitatea de 
acordare a primei de sechestrare forestieră 
persoanelor fizice şi juridice, precum şi 
unităţilor administrativ-teritoriale (M.O. nr. 
124 din 14.02.2023) 

● DECIZIA nr. 473 din 27 octombrie 
2022 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 
pentru prevenirea şi combaterea evaziunii 
fiscal (M.O. nr. 124 din 14.02.2023) 

● DECIZIA nr. 471 din 22 octombrie 
2022 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 şi 
ale art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 
656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor, precum şi 
pentru instituirea unor măsuri de prevenire 
şi combatere a finanţării terorismului, în 
interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 
iunie 2016, pronunţată de Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie - Completul pentru 
dezlegarea unor chestiuni de drept în 

materie penală, referitoare la infracţiunea 
de spălare a banilor (M.O. nr. 126 din 
14.02.2023) 

● ORDIN nr. 170 din 8 februarie 2023 
privind completarea anexei la Ordinul 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru 
aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor 
fiscale care se plătesc în contul unic (M.O. 
nr. 128 din 15.02.2023) 

● ANEXE din 7 februarie 2023 pentru 
aprobarea modelului, conţinutului, 
modalităţii de depunere şi de gestionare a 
"Declaraţiei privind obligaţiile de plată a 
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi 
evidenţa nominală a persoanelor 
asigurate" (M.O. nr. 119 din 10.02.2023) 

● RECTIFICARE nr. 220 din 9 
februarie 2023 referitoare la Ordinul 
ministrul investiţiilor şi proiectelor europene 
nr. 220/2023 (M.O. nr. 131 din 
15.02.2023) 

● ORDIN nr. 57 din 10 februarie 2023 
privind aprobarea modelelor cererilor de 
plată pentru intervenţia DR-06 - 
Bunăstarea animalelor din cadrul Planului 
strategic PAC 2023-2027 (M.O. nr. 133 din 
16.02.2023) 

● ORDIN nr. 7 din 17 februarie 2023 
privind modificarea şi completarea 
Regulamentului pentru autorizarea 
operatorilor economici care desfăşoară 
activităţi în domeniul gazelor naturale, 
aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Domeniul 
Energiei nr. 132/2021 (M.O. nr. 140 din 
20.02.2023) 

● DECIZIA nr. 479 din 27 octombrie 
2022 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 
pentru prevenirea şi sancţionarea spălării 
banilor, precum şi pentru instituirea unor 
măsuri de prevenire şi combatere a 
finanţării terorismului în interpretarea dată 
prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, 
pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept în materie penală 
referitoare la infracţiunea de spălare a 
banilor (M.O. nr. 140 din 20.02.2023)  

● ORDIN nr. 984 din 14 februarie 2023 
pentru modificarea şi completarea anexei 
la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul 
dezvoltării regionale şi administraţiei 
publice, şi al ministrului delegat pentru 
buget nr. 1.121/1.075/2014 privind 
aprobarea Schemei de ajutor de stat 
acordat în perioada 2014-30 iunie 2023 
operatorilor economici care prestează 
serviciul de interes economic general de 
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producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în 
sistem centralizat către populaţie (M.O. nr. 148 din 21.02.2023) 

● ORDIN nr. 278 din 16 februarie 2023 privind modificarea 
Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea IMM-urilor şi a 
întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătăţire 
a eficienţei energetice a clădirilor industriale şi construcţiilor anexe 
şi a clădirilor pentru prestări servicii şi construcţii anexe la nivelul 
întreprinderilor în cadrul Programului operaţional Infrastructură 
mare 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi 
proiectelor europene nr. 2.614/2022 (M.O. nr. 151 din 
22.02.2023) 

● ORDIN nr. 279 din 16 februarie 2023 pentru modificarea 
Schemei de ajutor de minimis privind eficienţa energetică la nivelul 
IMM-urilor şi întreprinderilor mari în cadrul Programului operaţional 
Infrastructură mare 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului 
investiţiilor şi proiectelor europene nr. 2.613/2022 (M.O. nr. 151 
din 22.02.2023) 

● ORDIN nr. 280 din 16 februarie 2023 privind modificarea 
Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor 
destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile 

pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor, aprobată prin 
Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 
2.615/2022 (M.O. nr. 151 din 22.02.2023) 

● ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 22 februarie 2023 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
20/2014 privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii 
de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a 
activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru 
exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din 
calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
(M.O. nr. 156 din 23.02.2023) 

● HOTĂRÂRE nr. 145 din 22 februarie 2023 pentru 
completarea art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014 
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul 
creşterii animalelor (M.O. nr. 157 din 23.02.2023) 

● ORDIN nr. 20.273 din 20 februarie 2023 pentru modificarea 
şi completarea Ordinului ministrului finanţelor şi al ministrului 
cercetării, inovării şi digitalizării nr. 3.033/21.494/2022 privind 
aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM 
INVEST PLUS componenta INNOVATION (M.O. nr. 159 din 
24.02.2023) 

● LEGE nr. 43 din 24 februarie 2023 pentru anularea unor 
obligaţii fiscal (M.O. nr. 163 din 24.02.2023) 

● ORDIN nr. 348 din 22 februarie 2023 pentru aprobarea 
Schemei de ajutor de minimis "Listarea la bursă a 
întreprinderilor" (M.O. nr. 164 din 27.02.2023) 
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Camera de Comerț și Industrie Maramureș și Colegiul Medicilor Maramureș organizează, în 
perioada 16 – 18 martie 2023, cea de-a XVIII-a ediție a manifestării științifice și expoziționale 
”MaraMedica”. Expoziția de produse și echipamente pentru medicină MaraMedica se va desfășura 
la Salonul Artelor din cadrul Bibliotecii Județene ”Petre Dulfu” Baia Mare, în vreme ce 
componenta științifică a manifestării va avea loc în Sala de Conferințe a bibliotecii.  

MARAMEDICA 2023 marcheaza  ”majoratul” evenimentului, edit ia din acest an adresa ndu-se mai mult 
medicilor s i unita t ilor medico-sanitare. Șe ala tura  edit iei din acest an, î n calitate de parteneri, Ordinul 
Asistent ilor Medicali Generalis ti, Moas elor s i Asistent ilor Medicali din Roma nia - Filiala Maramures  s i 
Biblioteca Judet eana  ”Petre Dulfu” Baia Mare.  

MaraMedica este evenimentul Camerei de Comert  s i Industrie Maramures  care se adreseaza  
produca torilor, importatorilor s i distribuitorilor de echipamente, accesorii, materiale, produse de igiena  
orala  s i produse chimico-farmaceutice pentru medicina  s i tehnica  dentara . Componenta s tiint ifica  a 
acestui eveniment apart ine Colegiului Medicilor Maramures  (sesiuni: Varia, Chirurgie plastica  s i 
reparatorie, Actualita t i î n pneumologie, Pediatrie, Oncologie, Chirurgie, Cardiologie, Gastroenterologie, 
Ultrasonografie).  

Informat ii suplimentare despre MARAMEDICA (componenta s tiint ifica , 30 credite EMC): Colegiul 
Medicilor Maramures , email: office@colmedmm.ro; tel./fax. 0262-218018, site: www.colmedmm.ro. 

Componenta expozit ionala : C.C.I. Maramures , email: expo@ccimm.ro, telefon: 0262-221510.  

Ediția a XVIII-a 
16 – 18 martie 2023 
Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu” Baia Mare 
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